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Lūgumrakstu komiteja

20.11.2009

PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0262/2008, ko Comision de Representantes de Sociedades 
Cooperativas del Plan Almonte Marismas vārdā iesniedza Spānijas
valstspiederīgais Juan Gamero Egea, par Doñana nacionālā parka (Andalūzijas 
reģions) ekosistēmas aizsardzību

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 1992. gada ziņojumā minētā Doñana nacionālā parka 
(Andalūzijas reģions) ilgtspējīgā attīstība, kuras ieviešana tika atbalstīta ar Eiropas 
finansējumu, nav pienācīgi realizēta. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka vietējās iestādes 
nav pareizi īstenojušas ieteikumus par intensīvas lauksaimniecības pārvietošanu uz 
teritorijām, kuras neapdraud dabisko parka ekosistēmu. Lūgumraksta iesniedzējs atsaucas uz 
noteikumu par ierobežotu piekļuvi īpašumam pārkāpumiem un to ierobežojumu 
pārkāpumiem, kas uzlikti cilvēkiem, kuri nolēmuši turpināt darbību šajā teritorijā. Viņš 
uzskata, ka tas nav godīgi pret tiem, kuri ievēroja ieteikumus, un lūdz Eiropas Parlamentam 
izmeklēt šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 11. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī

„Andalūzijas lauksaimniecības reformu institūts (IARA) 20. gs. 80. gados nolēma piešķirt 
dažiem lauksaimniecības kooperatīviem administratīvās koncesijas attiecībā uz daļas no IARA
piederošās zemes lietošanu, kura atrodas valsts nozīmes apūdeņošanas teritorijā ar nosaukumu 
„Almonte Marismas”.
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Tā kā šie kooperatīvi 90. gados bija grūtā ekonomiskā situācijā, Spānijas varas iestādes 
nolēma sekot ieteikumiem, kas bija sniegti Ziņojumā par Doñana nacionālā parka ilgtspējīgu 
attīstību. Šo ziņojumu bija izveidojusi starptautiska ekspertu grupa, un tajā, cita starpā, bija 
ieteikts samazināt apūdeņošanas spiedienu uz ūdens nesējslāni un šajā nolūkā pārvietot lauku 
saimniecības ārpus Rocina strauta apkārtnes. Lai varētu īstenot ziņojumā sniegtos ieteikumus, 
Andalūzijas parlaments pieņēma priekšlikumu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai risinātu 
attiecīgo kooperatīvu problēmas, un reģionālā pašvaldība („Junta de Andalucía”) 1997. gada 
27. jūnijā ar kooperatīviem parakstīja vienošanos. Tajā kooperatīviem tika piedāvātas divas 
iespējas: 1) pārtraukt lauksaimniecisko darbību, saņemot ikgadēju kompensāciju 20 gadus, 
turklāt to parādi attiecībā pret IARA tiek norakstīti; 2) pārvietot savu lauksaimniecisko darbību 
uz jauniem zemes gabaliem ārpus minētās jūtīgās teritorijas, kas saistīts ar zināmiem 
pienākumiem, turklāt apmaiņā tiek saņemta iespēja iegādāties īpašuma tiesības uz šiem 
jaunajiem zemes gabaliem.

Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 1992. gada Ziņojuma par Doñana nacionālā parka 
(Andalūzijā) ilgtspējīgu attīstību ieteikumi, kuru ieviešana notikusi ar līdzfinansējumu no 
Eiropas fondu līdzekļiem, nav pienācīgi realizēti. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka 
vietējās varas iestādes nav pareizi ieviesušas ieteikumus par intensīvās lauksaimniecības 
pārvietošanu uz tādām teritorijām, kurās veiktie darbi neietekmē nacionālā parka ekosistēmu. 
Lūgumraksta iesniedzējs min to noteikumu pārkāpumus, kuros piekļuve zemes īpašumiem 
saistīta ar zināmiem noteikumiem, kā arī to ierobežojumu pārkāpumus, kuri tiek piemēroti 
tiem, kuri nolēmuši turpināt darbību šajā teritorijā. Viņš uzskata, ka šāda situācija ir 
netaisnīga attiecībā pret tiem, kuri ieteikumus ir ievērojuši.

Saskaņā ar to informāciju, kas saņemta no reģionālās pašvaldības un visiem citiem 
pieejamajiem avotiem, Komisijai ir šādi komentāri:

1) pasākumi, kurus reģionālā pašvaldība pieņēma, reaģējot uz lūgumraksta iesniedzēja 
minētajiem faktiem, nebija finansēti no Kopienas līdzekļiem;

2) Komisijai nav zināma neviena pārkāpuma procedūra nevienā tiesā par 1997. gada 27. jūnijā 
ar kooperatīviem noslēgto vienošanos.

Komisija, pamatojoties uz savā rīcībā esošo informāciju par Andalūzijas reģionālās 
pašvaldības veiktajiem pasākumiem, secina, ka šis jautājums ir jārisina atbilstoši Spānijas 
tiesību aktiem.”

4. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 20. novembrī

„Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no reģionālās pašvaldības un visiem citiem 
pieejamajiem avotiem, Komisijai ir šādi papildu komentāri par lūgumrakstu:

— tikai lūgumraksta iesniedzēja pārstāvētā kooperatīvu grupa (grupa, kas izlēma par labu 
1. variantam – lauksaimniecības darbības pārtraukšanai) saņēma Kopienas finansējumu, it 
īpaši ar Spānijas valsts programmu lauksaimnieciskās ražošanas metodēm, kas ir 
savienojamas ar vides aizsardzības un lauku uzturēšanas prasībām (pasākumi, lai vismaz 
20 gadus lauksaimniecības zemi atstātu atmatā un apmežotu lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi). Citiem reģionālās pašvaldības pieņemtajiem pasākumiem (pasākumi, kas saistīti ar 
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2. variantu – lauksaimniecības darbības pārvietošanu) lūgumraksta iesniedzēja minēto faktu 
dēļ netika piešķirts Kopienas finansējums;

— attiecībā uz darbībām, kas tika atbalstītas ar Kopienas finansējumu, nav atklāti nekādi 
noteikumu pārkāpumi;

— nevienā no tiesām nav ierosināta kāda lieta saistībā ar vienošanas, ko 1997. gada 27. jūnijā 
parakstīja reģionālā pašvaldība un kooperatīvi.

Secinājumi

Pamatojoties uz tās rīcībā esošo informāciju par Andalūzijas reģionālās pašvaldības 
veiktajiem pasākumiem, Komisija atkārto, ka šis jautājums ir jārisina atbilstoši Spānijas 
tiesību aktiem.”


